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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 

6 april till och med 29 april. En underrättelse har anslagits på kommunens digitala 

anslagstavla och funnits tillgänglig under granskningstiden på kommunens hemsida. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen i Gällivare, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan. 

 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har 

skickats till samtliga kända sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter. 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet har även fått planhandlingarna skickade till sig via post eller mail. 

 
ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet har följande förändringar skett 

av detaljplan för kvarteret Gladan: 

 

Plankarta: 

 Markanvändningen [BK] ändrad för att förtydliga att parkeringsgarage planeras under 

innergård till [BKP1]. 

 Egenskapen prickmark ändrad till plusmark på markparkering [P] för att möjliggöra 

för cykelgarage: ”Skärmtak för cykelparkeringar får placeras”. 

 Egenskapen [n1] ändrad till [f4] - frihöjd om minst 4 meter ovan gata. 

 Ny bestämmelse [b]: ”Av planerbart bjälklag ska minst 80% utgöra friyta för boende” 

 Generell bestämmelse över kvartersmark för komplementbyggnader på innergården 

förtydligas till att endast gälla planterbart bjälklag ovan butik och garage i bottenplan, 

och då alltså inte gäller på bjälklag ovan källargarage. 

 

Planbeskrivning: 

Planbeskrivningen har förtydligats med avseende på cykelparkeringar och att 

tillgänglighetsanpassning ska ske inom kvartersmark. I övrigt har planbeskrivningen ändrats 

så den stämmer med bestämmelserna ovan. Övriga ändringar är enbart av redaktionell 

karaktär. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden: 

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län (2020-04-27) 

o Lantmäteriet (2020-04-27) 

o Trafikverket (2020-04-27) 

o Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen (2020-04-16) 

o Gällivare energi (2020-04-28) 

o Sverigedemokraterna (2020-04-22) 

o Coop Norrbotten (2020-04-29) 

 

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängligt på kommunen, samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2020-04-27 (återges i sin helhet) 

Länsstyrelsens synpunkter  

Planförslagets utformning har i princip inte ändrats sedan samrådsskedet. Utformningsmässigt 

har plankartan kompletterats med bestämmelser om takvinkel för bostadsbebyggelsen. Vissa 

planbestämmelser har också utvecklats i förtydligande syfte. Bestämmelser som säkerställer 

att boendemiljön blir acceptabel med hänsyn till trafikbuller från angränsande gator har 

införts, liksom ett villkor för bygglov kopplat till sanering av marken. 

 

Länsstyrelsen anser dock att ytterligare förtydligande av plankartan/planbestämmelserna 

behöver göras när det gäller redovisningen av utformningen av innergården för att säkerställa 

att avsett bjälklag anläggs. Nuvarande redovisning innebär att gården även kan anläggas i 

markplan med obegränsad byggrätt för komplementbyggnader som kan vara 5,5 meter hög. 

Det blir extra komplicerat när det sedan ska kunna byggas komplementbyggnader i begränsad 

omfattning ovanpå garaget. Länsstyrelsen har förståelse för svårigheten att redovisa detta på 

ett tydligt sätt, men anser att det behöver göras för att säkerställa planförslagets ambitioner. 

En bilfri innergård för lek och vistelse är viktig för att uppnå eftersom hela kvarteret omges av 

trafikerade gator. Länsstyrelsen anser därför att det behöver säkerställas att en inte obetydlig 

del av gården skall utgöras av friyta. I detta sammanhang kan hänvisas till PBL 8 kap. 9§ 

”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 

lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 

eller i närheten finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det 

inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, 

ska man i första hand ordna friyta.” 

 

Sedan samrådsskedet har avgränsning av klorerade lösningsmedel som hittats på närliggande 

Gojan 15 gjorts och enligt uppgift tyder inget på att det finns klorerade lösningsmedel inom 

kv Gladan. Däremot har enligt tidigare undersökningar flera olika föroreningar som inte är 

avgränsade i plan och djup påträffats inom hela kvarteret Gladan. Huruvida ytterligare 

kompletterande undersökningar med avseende på föroreningssituationen har utförts eller ej 

framgår inte. Av samrådsredogörelsen framgår att ytterligare avgränsning av 

föroreningssituationen och fortsatt sanering kommer att klarlägga innan startbesked får ges, 

vilket också regleras på plankartan med villkor för bygglov. Länsstyrelsen förutsätter att 

fortsatt undersökning och sanering utförs i den utsträckning som är nödvändning för att 

detaljplanen inte medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
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Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter på planförslaget i enlighet med 5 kap 22 § PBL. 

Samråd 

Samråd har ägt rum med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd och samhällsskydd. 

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 

 

Kommentar: Ambitionen med planen angående friyta för de boende har tydliggjorts med 

bestämmelser i plankartan och förtydligande i planbeskrivningen. Samhällsbyggnads- och 

teknikförvaltningen noterar och beaktar övriga synpunkter.  

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2020-04-27 

Med beaktande av de ändringar som skett sedan samrådet vill Lantmäteriet lämna följande 

synpunkt. 

 

x-område inte tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillträde 

I plankartan finns bestämmelsen n1 som anger att marken ska vara allmänt tillgänglig för 

gångtrafik. Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller så kallade x-områden. Genom att 

lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får bevilja 

bygglov som hindrar allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara 

säkerställd krävs det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en 

kommunal fastighet. Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-

området krävs det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska 

vara möjligt att bilda ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning. 

 

Kommentar: Kommunen noterar yttrandet och reviderar plankartan genom att ta bort 

bestämmelsen och lägger istället in f4 – ”frihöjd om minst 4 meter ovan gata”. Detta är 

fullgott för bestämmelsens syfte, vilket är att skapa bättre sikt för trafikanter i korsningen. 

 

Trafikverket, ingen erinran 2020-04-27 
Trafikverket har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar detta. 

 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, enligt skrivelse 2020-04-16 

Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen har följande synpunkter: 

 Planen bör ta höjd för väderskyddade cykelparkeringar, och för utomhusrullstol. 

Framför allt på parkeringsytan utanför handelsområdet. 

 Planen bör utreda hur snö lägger sig vid olika vindriktningar, en snöskärm eller något 

med den funktionen så att inte innergården blir snöfylld. Hur snömassorna ska 

hanteras på parkeringsgaraget bör utredas vidare. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen reviderar planhandlingarna 

gällande väderskyddade cykel- och utomhusrullstolsparkeringar. Parkeringsytan utanför 

handelsområdet beläggs med plusmarkerad mark med texten; Skärmtak för cykelparkering 

får placeras, istället för prickmarkerad mark. 

 



 5 

Angående snöhantering anser Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att det är 

tillräckligt behandlat i planbeskrivningen och att mer detaljerade utredningar får ske längre 

fram i planeringen eftersom utformning av bebyggelsen inte är klar. 

 

Gällivare energi, enligt skrivelse 2020-04-28 

I planbeskrivningen som berör u-området för fjärrvärmeledningarna längs Lasarettsgatan vill 

vi påpeka att detta är en huvudledning som distribuerar värme till halva Gällivare och hela 

Repisvaara. 

 

Enligt planförslaget beskrivs att entréer inom Gladan 3 och 7 ska vändas ut mot gatan och 

balkonger med utkragning över gatumark. 

 

 Våra synpunkter på förslaget om entréer ut mot gatan är att inga ramper, broar får 

sträcka sig över tomtgränsen mot Lasarettsgatan. Det kommer att inkräkta på vårt u-

område med fjärrvärmeledningen. Denna ledning ligger 2 meter utanför Gladan 3 och 

7. Byggnationer på gatumark skulle försvåra ev. underhållsarbeten på nämnda ledning 

och kunna innebära att ramper och liknande måste rivas. 

 Våra synpunkter på förslaget om balkonger med en frihöjd om 4 meter med möjlighet 

att kraga ut 2 meter över gatumark är att underhållsarbetet försvåras och hänvisar till 

maxhöjd för fordon, typ grävmaskiner och godstransporter är 4,5 meter (som ska 

kunna passera under broar och viadukter). Vår synpunkt, utifrån möjlighet till 

underhållsarbete, är därmed att ej tillåta frihöjd under 4,5 meter. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar och förtydligar i 

planbeskrivningen att byggd miljö för tillgänglighet inte får inkräkta på vägområdet.  

 

Förslag på att höja frihöjden under balkonger till 4,5 m. istället för 4 m. för att klara åtkomst 

med diverse underhållsmaskiner tillgodoses ej. Det finns begräsningar för hur höga 

våningsplan som är lämpliga att bygga. På samma sätt är inbyggda balkonger inte alltid 

bästa lösningen med tanke på minskade soltimmar på balkongen och ökande kostnader och 

minskade boendeytor för byggherren och i förlängningen för bostadsägaren. Inbyggda 

balkonger ger även ett helt annat visuellt intryck än de utkragande. Kommunen vill ha en så 

flexibel detaljplan som möjligt angående gestaltning. Med tanke på att ledningarna ligger ca. 

3 m. utanför fastighetsgräns och balkongerna enbart får kraga ut 2 m. torde eventuella 

arbeten med maskin kunna hanteras, eller delvis kunna ta sig under eller sticka in skopor 

m.m. under balkongerna.  

 

Sverigedemokraterna, enligt skrivelse 2020-04-22 

Sverigedemokraterna har ingen erinran. Vi ser tvärtom detta som en förbättring av en tråkig 

tomt. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar detta. 

 

Coop Norrbotten, enligt skrivelse 2020-04-29 

I egenskap av ombud för Coop Norrbotten, ägare till fastigheten Gladan 1 lämnas följande 

synpunkter på planförslaget. 

 

Planförslaget bygger på att de aktuella fastigheterna Gällivare Gladan 1, 3 och 7 kontrolleras 

av en och samma part, vilket i dagsläget inte är fallet. För att uppnå detta krävs att samtliga 

berörda fastighetsägare inom planområdet har ingått i en samförståndslösning som innebär att 
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Gladan 1 säljs till den part som äger Gladan 3 och 7, samt att berörda parter har ingått ett 

bindande hyresavtal om upplåtelse av livsmedelsbutik inom Gladan 3. En sådan 

samförståndslösning föreligger inte. 

 

En förutsättning för att Coop ska ha intresse av att medverka i planarbetet är att Coop har ett 

bindande hyresavtal på plats samt en överenskommelse om överlåtelse av Gladan 1 till 

fastighetsägaren till Gladan 3 och 7. 

 

En annan viktig aspekt är att Coop under hösten 2019 har ansökt om bygglov för mybyggnad 

av affärsbutik (matvarubutik) inom Gladan 1. Gällivare kommun, Miljö- bygg- och 

räddningsnämnden vilandeförklarade bygglovsansökan 1 oktober 2019 med hänvisning till att 

fastigheten omfattades av ett pågående planarnete. Länsstyrelsen Norrbotten har därefter den 

13 februari 2020 upphävt anståndsbeslutet och återförvisat ärendet till kommunen för fortsatt 

handläggning. Handläggning av bygglov pågår därmed alltjämt.  

 

Coop har således inte för avsikt att Gladan 1 ska nyttjas för bilparkering i annan omfattning 

än sådan parkering som krävs för den av Coop tilltänkta affärsbyggnaden. Coop har heller inte 

för avsikt att låta Gladan 1 ingå i sädan fastighetsbildning som anges i Planförslaget (dvs. att 

de ska bildas en ny fastighet av Gladan 1, 3 och 7). 

 

I planbeskrivningen anges det, baserat på kommunens p-norm, krävs ungefär 70 

bilparkeringar för boende och ungefär 40 bilparkeringar för matvarubutikens kunder, dvs. 

totalt 110 bilparkeringar. Kommunen uppskattar att den avsedda markparkeringen inom 

Gladan 1 kommer att rymma cirka 80 bilparkeringar och att det tilltänkta garaget kommer att 

rymma cirka 35 bilparkeringar. Det sagda innebär att p-normen kommer att uppfyllas ganska 

precis, förutsatt att båda dess tilltänkta parkeringar uppförs. Vad som anges ovan innebär att 

de 110 bilparkeringar som krävs inte säkerställts av kommunen. 

 

Mot bakgrund av vad som anförs ovan kan kommunen inte säkerställa detaljplanens 

genomförande vilket innebär att detaljplanen i dess nuvarande utformning enligt Planförslaget 

inte kommer att kunna realiseras i praktiken.  

 

Coop vill avslutningsvis informera om att det inte kan uteslutas att Coop skulle vara positivt 

inställd till Planförslaget om bebrörda parter hittade en samförståndslösning angående 

fastigheterna. Mot bakgrund av att sådan lösning ännu inte finns på plats och vad som anges 

ovan i övrigt anser Coop att Planförslaget i dess nuvarande utformning inte kan godtas. 

 

Kommentar: Avsikten är fortfarande att en sådan lösning ska komma till stånd, och att hela 

kvarteret ska ägas av en och samma part. Avvaktan av antagande har gjorts för att invänta en 

överenskommelse. Eftersom förhandlingarna nästintill är klara fortsätter processen i enlighet 

med det man muntligt kommit överens om.  

 

Angående bygglovsansökan för Gladan 1 hänvisar kommunen till att det är svårt att hantera 

ett bygglovsärende under pågående detaljplanearbete för aktuellt område. Tidsbegränsat 

bygglov är normalt en möjlighet att få börja bygga före en detaljplan är framtagen, men 

eftersom det finns en pågående planprocess för fastigheten som inte medger det 

bygglovsansökan avser kan det bli svårt. Bygglovsansökningar är skild från planprocessen 

och hanteras av en annan förvaltning. Planarbetet med kvarteret Gladan påbörjades hösten 

2018. 
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Kommunen vill även påpeka att det skulle finnas möjligheter att lösa parkeringar med ett 

underjordiskt parkeringsgarage som komplement till parkeringsgaraget på innergården.  

 
 

NAMNLISTA 
Följande intressenter, som inkommit med namn och adress, har helt eller delvis inte 

fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen (se även yttranden samt kommentarer i 

samrådsredogörelsen utöver detta granskningsutlåtande): 

 

Länsstyrelsen 

Coop Norrbotten 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

Gällivare Energi 

Privatperson 1 

Privatperson 2 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen bedömer att föreslagna ändringar som gjorts efter granskningen ska ses som 

mindre justeringar och är därmed inte väsentliga för planförslaget. De bedöms inte vara av 

sådan art att de påverkar miljön inom planområdet eller del av detta som är av betydande 

intresse för allmänheten. Ändringarna och justeringarna bedöms inte heller vara av påtaglig 

betydelse för sakägare eller andra inom området som berörs av ändringarna.  

 

Beslut om att godkänna granskningsutlåtande med föreslagna ändringar (se sidan 2, 

Ändringar efter granskning) samt att anta detaljplanen föreslås. 

 

MEDVERKANDE 
 

Alexander Kult, Chef Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, Gällivare kommun 

Josefin Ekbäck, Planarkitekt, Gällivare kommun 

Upprättad 2020-09-21 

 

  


